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^  Nemzetünknek már;i múltban 

is számtalanszor nyil! alkalma 
fényes tulajdonságaival lilndö- 
kölnie.Bebizonyitotla vitézségéi,

, harciasságát a csaták mezején;
be lovagiasságát a legyőzött 

ellenféllel szem ben; a boldogabb időkben 
cullura tekintetében lépési haladt Európa 
legműveltebb népeivel; egyetlen alkalmat 
sem mulasztott el, ha hűségéi fejedelmi há 
zával szemben igazolnia kelle, mert a ma
gyar nemzet a királyi házzal azonositá ma
gát minden alkalommal ! Még a legkritiku
sabb pillanatokban is; akkor is, a mikor 
alkotmányunk lábbal lapostatotI. a mikor a I 
haza téliéit törvényei kijátszatlak, jogai sem
mibe sem vétettek: a fejedelem személyét 
őseink nem bántották, tekintélyét aláásni, 
lerontani nem törekedtek soha, mivel szent
es sérthetetlennek tartollák azt mindenkor! 
S ha megtorlásról szó soha nem volt, meny
nyivel többször adták fényes (amijeiéit loy 
áldásuknak! Egy jó szó, egyetlen egy je1, 
melyből nemzetével szemben a (ijedelem 
rokonszerv ét kimagyarázni lehetett, tiszte
letet az általa szentesített törvények iránt ; 
elegendő ok volt arra, hogy a nemzet teleti 
jen minden sérelmei, . minden mellőzést,

hogy bizalommal és több reménynyel tekint 
sen az előbb oly sivár jövő szemeibe. Ks a 
nemzetre ily fejedelem számiihatott bármely 
pillanatban ! Nem is egyszer, számtalanszor, 
mint egy ember, sorakozott a nemzet, hogy 
királya roskadozó trónját megmentse, meg- 
szilárdítsa!

Ha a múltban együtt érzett nemzetünk 
fejedelmével, menynyivel több okunk van 
reá jelenleg az utóbb lefolyt századok lég 
alkotmányosabb királyának uralkodása alatt! 
A szeretet koszorúja övedzi fölként szemé
lyét körül. A legnagyobb ragaszkodást,! 
odaadást bizlositá magának a magyar nem-i 
zetnek minden egyes tagja részéről a maga 
és családja irányában A fejedelem bánata 
a nemzet fájdalma; öröme megdobogtatja a j 
mi szivünket is: együtt gondolunk, együtt 
érzünk vele, osztályrészt követelünk ma
gunknak a fájdalomból, örömből egyaránt.

Ki ne emlékeznék vissza a mayerlingi 
tragoediára! Nyilvánította e részvétét impo- 
zansabb módon valaha nemzet, mint a hogy 
ezt a magyarság lévé, a midőn fájdalomtól 

I megtörtén odabornll a trón zsámolya elé, 
hogy a királyi atya könnyeit felszántsa, hogy 
lovagias hűségével a sújtott csapás terhein 
könnyítsen ! S ez bizonyára a legbizto 
sabb ir is volt a sajgó sebekre!

A felhő, mely a családi boldogság egét 
betakará, végre elvonult s ime itt tündöklik 
ismét a nap teljes pompájában! Nász van

a királyi családban! Örömtől hangzik visz 
sza az ország minden zuga. Mária Valéria 
íőherczegnő ő fensége örök hűséget eskü
szik Ferencz Salvator főherczegnek. Nemes 
szive vonzalmát követve, szabad választás
ból ama férfiéval köti ö>sze jövőjét, kinek 
lovagias személyében bizonyára megtalálta 
azt a lényt, ki élte egére a boldogság verő
fényét varázsolja; ki pótolni lesz képes a 
szülőket, kik szeretettel eddig környezték, a 
kiktől egész életére kiható eme lépésével 
fájó szívvel bár, de mégis örömmel búcsút 
mondott.

S látva a megelégedésnek s bizalomnak 
kifejezését a boldog ara bájos arczán, s 
látva a nyugodtságot, melylyel áldásukat a sze- 

| rető szülők távozó gyto-mekökre ad ják : 
ugyan elzárkózhatnánk-e az örömtől, mely 

le írigykötéskor minden irányban általáno
s a n  nyilvánul Q Nem volnánk hű alattvalói 
szeretett királyunknak, de magyarok sem, ha 
közönyösek lennénk e ténynyel szemben!

A bájos u n  Magyarország szülöttje, 
ős Budavárában látja először a napol fel
bukkanni, a mint pazar sugarait fejlődő szép 
fővárosunkra szórja; alföldi nóta dallamai 
mellett altalja el magyar dada; hazánk 

csengő nyelvén tanulta gondolatait, szive 
vágyait csacska szavakkal kifejezni. A sze
retetnek s ragaszkodásnak jeleit, melyekke 
hazája iránt viseltetik s vérünkhöz vonzói 
dik, lépten-nyomon tapasztaltuk, hisz köz-

& J i r a k i ! "  Urcsája.
Kőszőrílsorszftg.

(Vége.)

Mikor néha szeme belelévedt a köszörűs 
szekrénybe falazott darab iökörbe, reá gondolt 
férjére (de sérti ez a szó lelkét I), ki valamelyik 
rsnpszékhen azt a néhány gatasnyi keresményt 
issza el könnybe lábadt szép szeme. S/eretet he 
lyell goi Ómba szó, aimogatás helyei! durva bt lég 
osztályrésze. Arezáról elhervadtak a rózsák, az 
éhség, a nélkülözés áldozatul kívánt i szép arany- 
haját.

Hűvös ősz kezdetén egy nagy városba érlek. 1 
Temérdek utnz.ája olvashatlan háza. Hogyan ju t
nak ki belőle !

Letelepedtek az egyik u'c/.asarken. A* ultván 
lárlak-keltek sok sok katonák . alig bírták vissza 
tartani az illetlen pudlit, nagyon haragudott a 
katonákra. A munka szaporodik, cseppen a gar.i . 
néha ezUstpénz is, ma talán esznek meleget 
A járókelők mind olyan kiváncsiak, Lizi alig állja 
a tekintetüket. Újra jöttek katonák, s tessék, a 
pudli odaszalad az egyikbe/. olyan ismerős! 
nem ugatja meg, reá ugrál, kezét nyalja. A szép 
lázi elhalványndott, mikor azt a katonát meglátta, 
szeme kigyuladt, melle hevesen zihált. Az n 
katona valami szakágúéval jött teléjftk, — nm-t 
reá néz merőn, aztán mosolyogva szól a szakáé - 
néhoz és megrugia a pudiii Szegény Lizi, hogy 
ösázerázkődoit, mintha őt érte volna az a du r
va rúgás. — A hozzá menekült kutyát meg 
simogatta. Az a katona azután odajött Jolimul-

í hoz, kezet tóg át ve e, egv kést adtát át élesítés 
végett s hívta a korcsmába egy pohár borra. Még 
egyszer rá nevetett a szegény asszonyra s azzal 
távozott. Jnhann pedig elkezdte élesíteni a kést.

-  Jó le-s már asszony, nézd meg f*!
— Csak jó élest’3 mint a borotva, s hegyesre 

mint a lü.
De mikor el akart indulni Jnhann, a kés 

nem volt sehol. Líd rejtette, s inkább eltűrt gya- 
Iftzo szót, Utleget. mintsem előadja Jnhann elin
dult a katona után, a szép asszony izzó hóm okát 
a hideg falhoz nyomta ; najd s/étveiis a keserű 
gondolatok — Mintha karmokkal szaggatnák a 
szivét, ugy táj. ugy sajog olt be ül. Azután hír 
leien íetkw t, valami gondo’at mosolyra vonta 
ajkait. K indult az u'czák 'ömkelegébs, gyorsan, 
mintha 11 dózölől tartana. Egy nagy ugy száz ab
lakos ház kapujában á loM meg. — Nagyon csön
des hely, nem jár arra senki. Ón előrántja a ke 
réséit kést és .. .. Nem jól talált. Szürke fátyol 
esett le szemei előtt ; nem hallott, nem érz-tt.

Hosszú idő it'áu, mikor felébredt, egy nagy 
teremben feküdt egyszerű vaságyak között. Szom
szédjai mind betegek. Jószivfl. kedves arczu apá- 
ezák etetik, mint a gyermeket ; hűsítőt hoznak ha 
szomjazik. - szeretik, s neki oly nagy szüksége 
van szeretet re ! —

Egy reggelen kelten feküdtek a fehér Agyon. 
Azelőtt nem szerette senki, most meg is oszthatja 
szerelőiét. Hogy takargatta, csókolgatta, védte a 
hidegtől azt a kis i/gö-mozgó elevenképe*. M*üeg 

özsi n ipon kinyitották a magos ablakot, s belő 
dit t rajta a triss levegő, az őszi ró'.sák. falevelek 
illata, egy egy aranyszálu napsugár, valahol a 
bokrok a 'a 't  szólt a kerti fülemüle, fültyentott a 
rigó, búgott a galamb, vándorútra készültek a kis 
gyászruhás fecskék. Minden olyan, mintha otthon 
feküdne az atyai házban, a kicsike ablakok előtt.

Moá érezte magát először boldognak, mióta eljött 
hazulról, mert otthon járt Egy na on azután 
azt mondták neki, hogy mehet — Miért ? — 
hisz ő még maradna tovább, örökké

Mikor kinn állott az utczán a nagykapu elöli, 
s körülnézett az u'czák végtelen során, csak a 
pudli ugrálta körül. — Csak azt az utezát találná 
meg, mely haza vezet!

Az első éjét egy kapualjban aludta át, pe 
dig már derei termett a hűvös őszi éjszaka s a 
kis elevenkép megfázott. Újra visszakerült a kór
házba : a kis elevenkép bármily forrón lehelt reá, 
nem mozdult többé. Mikor beletették kis fekete 
koporsóba, fehér kendőre, nagyon sirt a szép Lizi ; 
mikor eltemették, mikor dübörögtek a parányi 
koporsón, a nedves otromba hantok — jaj össze 
zúzzak ! — mikor az utolsó elfedte szemei elöl 
örökre, akkor meg - - nagyon nevetett. Nem szólta 
meg érte senki sem, nem volt azon a temetésen 
senki sem

Leült a durva lejta mellé, s kaczéran mo
solygott a sírásó szemébe, ki utolsót simított a kis 
dombon. Egyedül maradt, mintha a kis eleven
í t , ,  betegágyát őrizné Beborult az ég, csípős őszi 
szél zörgette a sirdombok száraz füvét, kövér csep 
pék hullottak ritkássan mellére, vállára. Kendőjét 
leo'dotta nyakáról s végigle.itette a Biron. így ni! 
Csak az a kis elevenkép meg ne fázzon, túrt ö 
már rosszabb időt, s ha a mi kin van a világon, 
mind reá zudu na iszonya rajként, nem éreznó 
azt sem.

Sötét éjszaka ébredt fel. Az eső elállt, ku- 
vik sipított, körül a fűben kísérteties czirpelés, 
zsongás hallatszott. Az utolsó hű kísérője, a kis 
pudli átázva dideregve lekiidt mellette, fíyere 
pudli, gyere gyorsan, olt a falu, az a kis ház 
olyan ismerős, kapuján hányszor szaladtál ki s 
be. — Gyere I





é» a gasec bői ognjogasec Maradjunk mi 
a magunk helyes szava mellett, ha már 
horvátul nevezzük a tűzoltókat — Kérnénk 
minél gyakrabban verseket.
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